
NAVEGANDO NO PROCESSO SELETIVONAVEGANDO NO PROCESSO SELETIVO

Para cada processo seletivo,Para cada processo seletivo, o candidato irá encontrar oso candidato irá encontrar os ícones apresentadosícones apresentados abaixo abaixo 
para que possa navegar e acompanharpara que possa navegar e acompanhar todo andamento, desde a inscrição até o todo andamento, desde a inscrição até o 

resultado final.resultado final.

LEMBRELEMBRE--SE: assuntos específicos ao candidato, como horários e salas de provas, SE: assuntos específicos ao candidato, como horários e salas de provas, 
notas, classificação, notas, classificação, etcetc,  podem ser acompanhados pela Área do Candidato.,  podem ser acompanhados pela Área do Candidato.



Local onde estará o Edital de Abertura de Inscrições e 
suas retificações.

EDITALEDITAL

Espaço onde Espaço onde 

estarão estarão 

listados os listados os 

links dos links dos 

arquivos arquivos 

referentes  referentes  

aos tópicos.aos tópicos.



Ícone de acesso ao link de inscrição 
do candidato ao processo seletivo.

Atenção para 
o sinal e a 

mensagem.

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃO
1ª Situação:1ª Situação: fazer inscrição.fazer inscrição.

Link para inicia a inscrição.



Atenção para 
o sinal e a 

mensagem.

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃO
2ª Situação:2ª Situação: inscriçãoinscrição já cadastrada, mas com período de inscrição ainda em abertojá cadastrada, mas com período de inscrição ainda em aberto..

Feito o login pela 
Área do 

Candidato, irá 
aparecer neste 
espaço o nome espaço o nome 
do candidato e 

abaixo as opções 
para Visualizar 
os Dados  da 
Inscrição e 

Impressão de 2ª 
Via de Boleto.

Essas opções 
estarão disponíveis 

somente se o 
candidato entrar 

com o CPF  e Senha 
pela Área do 

Candidato e já tiver 
inscrito no processo 

seletivo.



INSCRIÇÃOINSCRIÇÃO
3ª Situação:3ª Situação: inscrições encerradas.inscrições encerradas.

Atenção para 
o sinal e a 

mensagem.

Estando o período de inscrição 
encerrado, não será possível 

qualquer alteração de cadastro e 
também não será possível 

reimprimir o boleto.



CALENDÁRIOCALENDÁRIO

Neste local serão divulgadas as datas e locais 
das Provas do Processo Seletivo.

Os links conterão arquivos PDF 
com informações da DATA e LOCAL 

onde serão aplicadas as provas.
ATENÇÃO: o horário e a sala 

específica onde o candidato fará a 
prova, deverão ser consultados 

pela AREA DO CANDIDATO.



PROVASPROVAS

Local destinado a disponibilização do CADERNO DE 
PROVA do Processo Seletivo, porém,  a PROVA 

somente será disponibilizada quando no dia da prova 
não for liberado aos candidatos levar o CADERNO DE 

PROVA, mesmo após uma hora de aplicação da prova.



Seção onde serão disponibilizados arquivos  com 
os Gabaritos das Provas Objetivas. Retificações 
do Gabarito também serão disponibilizadas por 

este canal.

Link para o arquivo 
do gabarito.



As NOTAS e as Retificações  de notas serão 
divulgadas nesta área.

Links com os 
arquivos das notas  

das respectivas 
provas.



Área para divulgação do RESULTADO 
FINAL do Processo Seletivo.

Link para o arquivo PDF 
com a classificação final 

dos candidatos.



Área para acompanhamento de 
inscritos, aprovados, reprovados.


